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PROGRAMBLAD HÖSTEN 2016 



KALENDARIUM 

 

 

 

 

 

Duvnäsgolfens vänner 23 september 

 

Vinprovning 13 oktober 

 

Höstpub 21 oktober 

 

Litterär afton  26 oktober    

 

Konsthantverksdagarna     19 – 20 november 

 

Julinsjungning 10 december 

 

Julbön                                    24 december  

 

Nyårsfirande 31 december 

 

 

   

 
 
Bridge                måndagar kl. 19.00 

Nia                     fredagar 08.15-09.15 (http://nianow.com/ulrika-didriksdotter-bergstr-m) 

 

 

                                                              

                                                             

 

 

 

 
 

http://nianow.com/ulrika-didriksdotter-bergstr-m


ORDFÖRANDEN HAR ORDET  
 

Vi har mycket att vara tacksamma för. Vi bor på ett underbart ställe och efter 

en sommar där Saltsjö-Duvnäs verkar ha förskonats från allvarligare 

incidenter har vi bjudits på vackra dagar också efter att höstterminen tagit 

fart. Måsungen har varit fylld av glada seglande barn och Långsjön har 

denna sommar åter inbjudit till bad. 

 

Men allt är inte solsken. Nu börjar effekterna av Slussen märkas. Vi har 

från föreningens sida jobbat hårt i flera år med att få våra Nackapolitiker 

att i tid höja sina röster gentemot Stockholmspolitikerna. Ett krav vi förde 

fram var att åtminstone låta Saltsjöbanan gå till den gamla nedlagda 

stationen vid Lokattens trappor, 360 meter väster om Slussen. Men först 

nu går allianspolitikerna ut och begär att Saltsjöbanan så fort som möjligt bör gå just till Lokattens 

trappor. Lite sent kanske att ställa krav nu när processen är i full igång, men kan det påverka så är 

det i alla fall ett steg i rätt riktning. Men frågan är hur påverkade vi är av ombyggnationen? Vore 

intressant att få höra från er som pendlar dagligdags in och ut ur stan, oavsett färdmedel – cykel, 

buss, Saltsjöbanan eller bil. Själv ringde jag taxi för att kolla vad de räknade för tid för att säkert 

hinna med Arlanda express. Det brukade ta cirka 20 minuter. Nu föreslog de att vi skulle anslå 40-

45 minuter! Mejla mig gärna på eva.nisser@veraciter.se hur det ser ut för din del. Skall vi kunna 

påverka behöver vi utgå från verkligheten.  

 

En ny termin betyder alltid ett nytt programblad. Höstens program ser rätt traditionsenligt ut. Men 

det betyder inte att det bara är gamla traditioner som får rum. Relativt nya inslag är våra bok- eller 

litteraturkvällar samt vinprovning – bägge återkommer under hösten. Om du själv eller tillsammans 

med andra vill testa något nytt för att fler skall hitta till Ringparksstugan får du gärna pröva dina 

idéer. Vi hoppas kunna locka nyinflyttade att upptäcka allt trevligt som händer i Ringparksstugan 

under året. Ett bra tillfälle kan vara höstpuben eller konsthantverksdagarna – puffa på dina nya 

grannar och försök locka med dem. 

 

Det finns planer för några flerfamiljshus vid Ugglevägen/Fasanvägen/Ejdervägen. Alla kommuner i 

Storstockholm borde bygga fler bostäder och det betyder de facto i många fall förtätning. Den kan 

absolut göras på ett bra sätt men inte alltid och överallt. Men just här tror vi det skulle kunna 

fungera, framför allt om husen byggs upp mot Ugglevägen. Det vore naturligt då det är 

bostadsrättsföreningen som äger husen vid Ugglevägen som vill bygga nytt. Då skulle inte heller 

husen krypa så nära villafastigheterna längs Ejdervägen/Fasanvägen.  

 

Du har väl noterat att Ringparksstugan nu står nymålad och att brunnstaket återfått en mörkare ton? 

Titta annars på första sidans foto! 

 

Vi ses under hösten! 

Eva Nisser 
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DUVNÄSGOLFENS VÄNNER 

SPELAR SITT 13:E      

MÄSTERSKAP 
Sedan 2003 har vi i Duvnäsgolfens vänner spelat och tävlat om den ärofyllda trofén La Slanciata 

(med sving på italienska, design Uno Lindh). Bjud gärna med gamla och nya golfvänner från 

Saltsjö-Duvnäs. Även f.d. Duvnäsbor är välkomna. Skicka gärna inbjudan vidare till grannar och 

vänner. 

Ni är härmed inbjudna till den 13:e upplagan av den årliga höstgolfen på Wermdö Golf & Country 

Club, fredagen den 23 september med spelform poängbogey med dam- & herrklass samt 

lagtävling. 

Vi har i år fått en kanonstart 08:30 med möjlighet att bli upp till 72 tävlande. Först till kvarn gäller 

således. Utöver subventionerad greenfee på 400 kr som betalas till Wermdö GCC i receptionen 

tillkommer en tävlingsavgift om 100 kr till prispotten. Den betalas kontant till spelkommittén vid 

incheckningen som är mellan 07:00-07:50. Därefter blir det en kort genomgång av tävlingen, 

samling vid puttingreenen. Sedan promenad till respektive starthål. Efter rundan finns det möjlighet 

att äta lunch på klubben för de som vill. 

Maila din anmälan i tävlingen till Johan Kärre, j.krre@me.com  Sista anmälningsdag är den 

15 september. Uppge  klubbtillhörighet, hcp, golf ID och telefonnummer, detta för att kunna göra 

en startlista med bra bollindelningar. Ange också om Du önskar delta på middagen eller bara på 

prisutdelning. Mail med startlista skickas ut onsdagen den 21 september. 

Dagen avslutas i Ringparksstugan med prisutdelning och middag där ni träffar nya och gamla 

vänner från Saltsjö-Duvnäs. Kvällen startar  med bubbel och mingel från kl. 18.30 och stor 

prisutdelning för alla. Därefter blir det en Italienskinspirerad buffé från Stazione inkl. efterrätt samt 

vin/öl och kaffe.  Kostnaden för middagen är 395 kr/person eller 750 kr/par. Ta gärna med 

respektive oavsett deltagande i golftävlingen. 

För att delta på middagen: gör en inbetalning till kontonr 9272-3245950  ICA-Banken (Johan 

Kärre) senast den 15 september. 

Det går också bra med Swish till Johan Kärre; tel.nr 0703589414 

OBS VIKTIGT! Ange ditt golf ID som referens på betalningen. 

 

mailto:j.krre@me.com
tel:9272-324595-0


 

VINPROVNING MED 

HÖSTTEMA 

13 oktober kl.19.00 i Ringparksstugan 

 
 
 

Torsdagen den 13 oktober upprepar vi förra årets populära vinprovning som i år går i 

höstens tema. Det bjuds på olika viner, vita och röda, som passar till svamp. De 

”närproducerade” sommelièrerna Kia Sjöqvist och Caroline Rennerfelt Lindahl kommer att 

guida oss i vinets värld. 

 

Pris: 500 kronor 

 

Vad ingår: Förutom vin, lite ”svampigt” tilltugg som passar till vinerna. 

 

Anmälan görs till caroline@ccvintage.se, betalning senast den 5 oktober till CC Vintage, 

Bg 387-1084. 
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HÖSTPUB 
Fredagen den 21oktober kl. 19 

 
 

         Traditionsenligt inbjuder vi till en kväll med plats för trevligt mingel. 
Som alltid kan man stärka sig med vin, öl och lite bra tilltugg. Allt till facila 

priser. 

 

Se till att stöta på nyinflyttade så de får en chans att se hur rätt de gjort som flyttat 

just till Superduvnäs. 

 

Mer information kommer i mitten av oktober. 

 

För Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägarförening  

Gamla klubbmästaren Lasse Browaldh och nya dito Sverker Olsson 
 
 
 

 
  

LITTERÄR AFTON MED 

BENGT WADENSJÖ 
Onsdagen den 26 oktober kl. 19.00 – 20.30 

 
Biskop emeritus Bengt Wadensjö talar om sin bok Gud – ett svallande hav av nåd, frid och 

kärlek. Boken är ett försök att i självständighet mot det traditionella kyrkliga tänkandet gå 

tillbaka till Bibeln och se vad där egentligen står. Stora frågor såsom vad händer när vi dör, kan 

vi kommunicera med de avlidna och finns det en reinkarnation tas upp.   

 

Boken kommer finnas till försäljning. 
 

 
 

KONSTHANTVERKS-

DAGARNA 
19-20 november fyller vi Ringparkstugan med konsthantverk 

 

Sedvanligt förgyller konsthantverkarna höstmörkret i Saltsjö-Dufnäs. Helgen den 19-20 november fyller 

vi stugan, inte bara med konsthantverk och dess skapare, utan med ett dignande kafébord för den 

kaffesugne. 

 

Vill du vara med och ställa ut? Kontakta Camilla Odenteg, camilla@odenteg.se.  
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JULINSJUNGNING 
      Lördagen den 10 december kl. 15 

 

Hjärtligt välkomna alla stora såväl som små Duvnäsbor till årets glädjefyllda  

julinsjungning lördagen den 10/12 mellan kl. 15 och 16. 

 

Rötterna för denna tradition kommer från vår berömda körledare Carl Bertil  

Agnestig. Nu utvecklas den vidare med nya krafter – familjerna Rusck och Varnestig tog över 

förra året, ackompanjerade vid pianot av Lena Idermark. Det blir musicerande både 

tillsammans med alla närvarande och med en barnkör.  

 

Föreningen bjuder på glögg och pepparkakor. 
 

 

 

JULBÖN 
Julafton kl. 13.30 – 14.30 

 
Vi är många som njuter av en stunds stillhet där vi får lyssna till julens evangelium innan 

julfirandet sätter igång. Prästen kommer från Nacka kyrka och familjen Ringquist sjunger och 

spelar. Kollekt kommer att tas upp. 

 
                                                               

NYÅRSFIRANDE 
31 december kl 23.50 

 

En stund före tolvslaget möts alla Duvnäsbor vid klockstapeln i Ringparken där det nya året 

strax ska ringas in.  

 

Alla vandrar genom byn i skenet av facklor och med korgarna fylld av champagne. Väl framme 

hälsas välkommen, nationalsången sjungs a cappella och tolvslaget rings in. Fint om inte 

raketer avfyras, då även husdjur kommer med. 
 

 

 

 



 

SALTSJÖ-DUVNÄS FASTIGHETSÄGAREFÖRENING 2016/17 
 
 
Styrelse Funktion Telefon Adress E-post 
Eva Nisser Ordförande, närmiljö 070 518 10 86 Fiskarb. 12 eva.nisser@veraciter.se 
Carl Bonbeck               Vice ordf, närmiljö 0707 39 53 83 Jägarst. 11 carl.bonbeck@seb.se 
Per Kallner Kassör 0705 39 62 01 Hägerv. 24 per.kallner@vattenfall.com 
Marie Eneqvist Sekreterare 0709 15 16 91 Ringparken 1 marie@eneqvist.se 
Louise Sävström Stugvärd 0705 36 69 33 Ejdervägen 29 louise.savstrom@gmail.com 

Camilla Odenteg Stugvärd 0707 34 54 74 Hägervägen 32 camilla@odenteg.se 
Johan Hafström Medlemssekreterare 0707 41 18 85 Mårdgr. 8 johan.hafstroem@gmail.com 
Anders Almqvist Underhåll 0735 95 48 00 Strandpr. 71 almqvist@ragroup.se  
Sverker Olsson Klubbmästare 0762 75 72 77 Jägarstigen 13 sverker@zitella.se  
Birgitta Grafström Hemsida, FB 0705 55 00 04 Saltsjöbadsv. 24   birgitta.grafstrom@telia.com 

 
Revisorer 
Margaretha Ström  Revisor, 
Hubendick  sammankallande 0707 42 37 43 Hägerv. 12 margaretha.strom@bredband.net 
Christer Käck Revisor  0706 81 31 97  Patrons v. 1 christer.kack@telia.com 
Elisabeth Wahlstedt Revisorssuppleant 0762 80 56 05 Jakob Dubbes v.11  

Valberedning  
Anna Maria Eiderbrant 
Uhrström Sammankallande 0709 16 92 90 Kristinav. 1  annamaria@vitalita.se 
Annika Elmstedt  0703 02 18 64 Bergv. 4  annika.elmstedt@gmail.com 

Maria Hemmingsson  073 688 85 13 Reginav. 24    maria.hemmingsson@mindshareworld.com 
Caroline Rennerfelt Lindahl 0708 62 02 14 Kristinav. 9  carolindahl@yahoo.com 
Torbjörn Rusck  0706 22 63 01 Bergb. 9  torbjorn@rusck.se 
Björn Varnestig  0708 38 04 59 Herrgårdsv. 4  bjorn@varnestig.se 

 
                                                                                  
Hyra stugan      bokastugan@saltsjo-duvnas.se 
 
Hemsida 
Brian Kylén Webbmaster 0703 16 41 31 Vargv. 7 brian.kylen@telia.com 

 
   
 
               

ANDRA FÖRENINGAR OCH VERKSAMHETER 
 
 
 

Kontaktuppgifter 
 
Duvnäsgolfens vänner  Uno Lindh, uno@unolindh.se 
Grannsamverkan Brian Kylén, grannsamverkan@saltsjo-duvnas.se, 0703 16 41 31 
Måndagsbridgen  Carin Bucht, 0708 88 09 77 

Saltsjö-Duvnäs Bastuflottsförening Christer Käck, christer.kack@telia.com, 0706 81 31 87 
Saltsjö-Duvnäs Kabel-TV ek. förening Claes Liljeson, info@kabeltv.saltsjo-duvnas.se , 0708 53 69 50 
Saltsjö-Duvnäs Sportklubb  Greger Wahlstedt, greger.wahlstedt@gmail.com 
Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb  Kansliet 716 02 01, kansliet@sdtk.nu, www.sdtk.se Segelklubben 
Segelklubben Måsungen skmasungen@gmail.com, www.skm.nu 
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